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 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية
 واالجتماعية والثقافية

 مصر

صـر بشـأن تـنفيذ العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية      نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل املقـدم مـن م             -١
، ٢٠٠٠مايو / أيـار ٣ و٢، املعقـودة يف     ١٤ و ١٣ و ١٢ يف جلسـاا     (E/1990/5/Add.38)واالجـتماعية والـثقافية     
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٠مايو / أيار١٢، املعقودة يف ٢٦واعتمدت يف جلستها 

 مقدمة  -ألف 

 بـتقدمي الـتقرير األويل ملصـر الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة لتقدمي التقارير اليت       تـرحب اللجـنة    -٢
وتـرحب اللجنة أيضاً بالردود اخلطية على قائمة القضايا، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء بني           . وضـعتها اللجـنة   

دود اليت قدمها الوفد على عدد من املسائل   غري أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن الر       . أعضـاء اللجنة ووفد احلكومة    
 .اليت أثارها أعضاء اللجنة كانت غري وافية
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 النواحي اإلجيابية -باء 

تسـلم اللجـنة بالـتقدم العام الذي أحرزته الدولة الطرف يف السنوات األخرية يف تنفيذ احلقوق االقتصادية           -٣
ر ملا حققته من حتسينات ملحوظة يف نظامها التعليمي، على      وبالـتحديد، تشيد اللجنة مبص    . واالجـتماعية والـثقافية   

، ومن إجنازات جتاه حمو األمية، الذي تلقت مصر بشأا   )اليونيسيف(حنـو ما ذكرته منظمة األمم املتحدة للطفولة         
 ).اليونسكو(جائزة من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

د اليت بذلتها الدولة الطرف مؤخراً بشأن محاية حقوق اإلنسان املتصلة وتالحـظ اللجـنة مـع التقدير اجلهو     -٤
 .باملرأة، منذ اعتماد قانون اخلُلع اجلديد الذي قام بتحسني وضع املرأة

وتـرحب اللجنة باملوقف الذي اختذته احملكمة الدستورية يف مصر باستنادها إىل أحكام العهد لتربئة عمال               -٥
 وإعالا أنه ينبغي تعديل قانون ١٩٨٦موا للمحاكمة نظري إضرام عن العمل يف عام    السـكك احلديدية الذين قد    

 .العقوبات إلباحة احلق يف اإلضراب

وتشـيد اللجـنة بالدولـة الطـرف لـلجهود اليت تبذهلا لضمان التنفيذ الفعال للحق يف الصحة، خاصة بإقامة          -٦
يـع أرجـاء البـلد، مبـا يف ذلك يف املستوطنات احلضرية          شـبكة مـن وحـدات ومراكـز الـرعاية الصـحية األوليـة يف مج               

 .والريفية باملناطق النائية

وتالحـظ اللجـنة مـع االرتيـاح أن الدولـة الطرف قد اختذت تدابري جديدة وفعالة إلدخال الوقود الصحي                    -٧
وث ديداً خطرياً للحياة   واملـتالئم مـع البيـئة، ابـتداًء بشـبكات الـنقل العـام يف املـدن الرئيسـية اليت يشكل فيها التل                      

 .والصحة

وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لعقد احللقة الدراسية اإلقليمية العربية املعنية حبقوق اإلنسان والتنمية يف              -٨
، وتالحـظ أن احلكومـة وضـعت، باالشـتراك مـع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،                ١٩٩٩يونيـه   /القاهـرة يف حزيـران    
 مع التركيز ١٩٩٩يونيه /ناء القدرة يف حقوق اإلنسان وأنه بدأ تنفيذ هذا املشروع يف حزيران   مشروعاً منوذجياً لب  
 .على احلق يف التنمية

وتعـرب اللجـنة كذلـك عـن تقديـرها لـتأييد وفـد احلكومـة للبيان الذي وجهته اللجنة إىل املؤمتر الوزاري                        -٩
، الذي ذكرت فيه اللجنة أنه ينبغي ١٩٩٩نوفمرب /شرين الثاينالثالث ملنظمة التجارة العاملية، املعقود يف سياتل يف ت

أن تكـون االلـتزامات الدوليـة املتصـلة حبقـوق اإلنسـان مـن املسـائل ذات األولويـة، وأنه ينبغي بالتايل أن تؤخذ يف               
 .االعتبار يف املفاوضات التجارية
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 العوامل والصعوبات اليت تعرقل تنفيذ العهد -جيم 

 حتد من نطاق تنفيذ الضمانات الدستورية ١٩٨١ن حالة الطوارئ القائمة يف مصر منذ عام ترى اللجنة أ -١٠
املتعـلقة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية؛ وأن بعض جوانب برامج التكيف اهليكلي وسياسات التحرير            

قل تنفيذ أحكام العهد، خاصة   االقتصادي اليت أدخلتها احلكومة يف مصر، باالتفاق مع مؤسسات مالية دولية، تعر           
فيما يتعلق باموعات الضعيفة يف اتمع املصري؛ وأن استمرار املمارسات واملواقف التقليدية، الراسخة بعمق يف 
اــتمع املصــري، فــيما يتعــلق بالنســاء واألطفــال، تعــوق قــدرة احلكومــة عــلى محايــة وتعزيــز حقوقهــم االقتصــادية   

 .واالجتماعية والثقافية

ويـزداد حالياً الشعور بالتفاوت بني املوارد املتاحة واالحتياجات الفعلية للسكان بسبب الظروف املناخية               -١١
وحتــول هــذه العوامــل دون التمــتع الكــامل بــاحلقوق االقتصــادية . واجلغــرافية للبــلد والـــزيادة الســـريعة يف الســـكان

 .واالجتماعية والثقافية يف البلد

 ألساسيةمواضيع القلق ا -دال 

 .تأسف اللجنة لعدم وضوح املركز القانوين للعهد يف النظام القانوين القائم يف مصر -١٢

وتعـرب اللجـنة عـن قـلقها الشـديد للتباين الكبري يف مصر بني األحكام الدستورية من ناحية والتشريعات                -١٣
عمومـا، ومشـاركة املـرأة يف احلياة        واملمارسـة الوطـنية مـن ناحيـة أخـرى، فـيما يتعـلق باملركـز االجـتماعي لـلمرأة                     

كذلك، تعرب اللجنة عن . السياسـية، وأحكـام القـانون اجلـنائي املتعلقة بالزنا، وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية             
 .قلقها للتباين بني القانون واملمارسة فيما يتعلق بعمل األطفال

جب العهد يف مفاوضاا مع املؤسسات املالية وتأسـف اللجـنة لعـدم امتـثال الدولـة الطـرف اللـتزاماا مبو            -١٤
 .الدولية

وتأسـف اللجـنة لعـدم موافاـا مبعـلومات وإحصـاءات موثوقة ميكن ا تقييم احلالة يف مصر تقييماً كامالً          -١٥
 وتعرب اللجنة عن قلقها خاصة. فـيما يتعـلق، يف مجـلة أمور، بالفقر، والبطالة، وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية      

 .لعدم وجود حد حمدد رمسياً للكفاف

وتالحـظ اللجـنة مـع القـلق أنـه عـلى الـرغم مـن اخلطـوات اليت شرعت الدولة الطرف يف اختاذها ملكافحة                  -١٦
ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف مصر واليت منها جترمي التشويه الذي يقوم به أشخاص غري مؤهلني طبياً 

ذا اإلجـراء ال جيعل من ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية الذي يقوم به ممارسون         خـارج املستشـفيات أن هـ      
وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن نسبة النساء الضحايا لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية ال . طبيون جرمية جنائية
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 أن معدل انتشار تشويه ١٩٩٥ لعام فـلقد تبني من إحصاءات منظمة الصحة العاملية    : تـزال مـرتفعة بشـكل مـروع       
، منظمة الصحة   "نظرة عامة : تشويه األعضاء التناسلية األنثوية   (" يف املائة    ٩٧األعضـاء التناسـلية األنثوية يبلغ حنو        

 ).١٣، الصفحة ١٩٩٨العاملية، جنيف، 

ني الرجال والنساء عن وعلى الرغم من ترحيب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز املساواة ب  -١٧
وباإلضافة . طريق قانون اخلُلع اجلديد فإا تالحظ مع القلق أن القانون اجلديد يتضمن أحكاماً قد تسيء إىل املرأة

إىل ذلـك، تالحـظ اللجـنة مع القلق أن قانون اجلنسية ال مينح مركزاً متكافئاً من حيث املواطنية ألطفال املصريات         
 .املتزوجات بغري مصريني

وتعــرب اللجــنة عــن عــدم ارتياحهــا لعجــز احلكومــة الظاهــر يف التصــدي ملشــكلة الــبطالة احلــادة يف مصــر    -١٨
وبالتحديد، تالحظ اللجنة مع القلق أنه    .  من العهد  ٨وكذلك لعدم وضوح حقوق العمال املكفولة مبوجب املادة         

عقوبات إلباحة احلق يف اإلضراب عن عـلى الـرغم ممـا خلصـت إليـه حمكمـة أمن الدولة من ضرورة تعديل قانون ال               
ويف هذا الصدد، تعرب .  مـن قـانون العقوبـات ال تـزال تصـف اإلضـراب بأنه جرمية جنائية                ١٢٤العمـل أن املـادة      

اللجـنة أيضـاً عـن قـلقها بشأن قانون العمل اجلديد املقترح الذي يتضمن طبقاً للتقارير أحكاماً تنتقص من حقوق             
عمالية من التفاوض مجاعياً بالنيابة عن العمال وحرمان العمال من احلق يف اإلضراب عن العمال مثل منع اللجان ال

 .العمل بغري موافقة ثلثي األعضاء يف نقابة العمال

قانون اجلمعيات واملؤسسات  (١٩٩٩ لعام ١٥٣وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لعدم اتفاق القانون رقم  -١٩
 من الدستور ٥٥ مـن العهـد، وتعارضـه مـع املـادة      ٨مـع املـادة   ") غـري احلكوميـة  قـانون املـنظمات     "املدنيـة املسـمى     
 الـذي يؤكـد حـق املواطنني يف تكوين اجلمعيات، ويعطي احلكومة رقابة على حق املنظمات                 ١٩٧١املصـري لعـام     

 .غري احلكومية يف إدارة أنشطتها اخلاصة، مبا يف ذلك التماس التمويل اخلارجي

ع القلق عدم االهتمام بقدر كاف مبشكلة العنف املرتيل الذي يرتكب ضد النساء وعدم     وتالحظ اللجنة م   -٢٠
 .جترمي االغتصاب يف إطار الزوجية

 سنة من العمر يعملون أكثر    ١٢وتعرب اللجنة عن قلقها العميق للتقارير اليت تفيد بأن أطفاالً ال يبلغون              -٢١
وتدعي التقارير أيضاً . ذي يؤدي إىل حرمام من احلق يف التعليم ساعات يومياً يف القطاع الزراعي، األمر ال٦من 

 سنة يعملون يف حماجل القطن يف دلتا النيل يف ظروف سيئة، بغري ١٥ سنوات و  ٨أن أطفـاالً تـتراوح أعمـارهم بـني          
 .ملطعام أو فترات للراحة، وبغري محاية من القانون املصري، خاصة فيما يتعلق باإلصابة والوفاة بسبب الع

وتعرب اللجنة عن قلقها ملشاكل اإلسكان الضخمة اليت تواجه املصريني، اليت اعترف ا وفد مصر، واليت  -٢٢
كذلك، ينفذ . تفاقمت بإلغاء الضوابط التنظيمية لإلجيارات يف مصر والنقص احلاد يف اإلسكان املنخفض التكاليف
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بالقاهرة دون توفري مساكن " عني حلوان"ة اخلزافني ومنطقة إخالء املساكن باإلكراه يف اتمعات الفقرية مثل قري    
وتعـرب اللجـنة عـن قـلقها خاصـة لوجـود أشـخاص يف القاهرة غري قادرين على حتمل تكاليف               . بديـلة أو تعويـض    

وتقـدر اإلحصـاءات غـري الـرمسية عدد هؤالء األشخاص مبا يتراوح بني نصف مليون     . السـكن ويعيشـون يف املقابـر     
 .ومليون نسمة

وتأسف اللجنة لعدم حصوهلا على معلومات كافية بشأن حالة األشخاص املصابني مبرض عقلي وبالعجز،  -٢٣
 .وبشأن النظام القانوين املتعلق م، مبا يف ذلك ضمانات عدم التعسف واإلمهال

 أن عدم وتالحـظ اللجـنة مـع القـلق أنـه عـلى الـرغم مـن اإلجنـازات الـيت حتققـت يف مصـر يف جمال التعليم                      -٢٤
املســاواة يف الوصــول إىل التعلــيم بــني البــنني والبــنات، وارتفــاع معــدالت االنقطــاع عــن التعلــيم للبــنني، وارتفــاع   

 .معدالت األمية بني البالغني، خاصة النساء، ال يزال قائماً

ألعمال وتعـرب اللجـنة عـن قلقها العميق للرقابة احلكومية املفروضة على وسائط اإلعالم، وكذلك على ا     -٢٥
 .األدبية والفنية

 االقتراحات والتوصيات -هاء 

حتث اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج النظام القانوين للعهد صراحة يف النظام القانوين املصري وبأن تكفل  -٢٦
 .إمكانية االحتجاج بأحكام العهد أمام احملاكم

اإلعالن الذي صدر بشأن التصديق على وحتث اللجنة بشدة الدولة الطرف على القيام، بصرف النظر عن  -٢٧
العهـد، باستعراض شامل لتشريعاا يف أقرب وقت ممكن بغية تعديل القوانني اليت تتعارض مع األحكام الواردة يف    

 .دستورها ويف العهد

وتوصـي اللجـنة بشـدة بـأن تؤخذ االلتزامات اليت تقع على عاتق مصر مبوجب العهد يف االعتبار يف كافة                    -٢٨
ب مفاوضـاا مـع املؤسسـات املاليـة الدوليـة، مـثل صـندوق الـنقد الـدويل، والبـنك الدويل، ومنظمة التجارة                      جوانـ 

العامليـة، لضـمان عـدم اإلخـالل بـاحلقوق االقتصـادية واالجـتماعية والثقافية، وخاصة باحلقوق املتعلقة باموعات             
 .الضعيفة

 اإلنسان يف مصر، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل وتوصـي اللجـنة بشـدة بوضـع خطـة عمـل مسـتوفاة حلقوق          -٢٩
، وتطـلب إىل الدولـة الطـرف أن تـرفق نسـخة مـن هـذه اخلطـة يف تقريـرها الـدوري الثاين الذي            ١٩٩٣فييـنا لعـام     

 .ستقدمه إىل اللجنة
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م وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتفق متاماً مع مبادئ باريس لعا -٣٠
١٩٩١. 

وحتـث اللجـنة بشـدة الدولـة الطـرف عـلى الـتماس املسـاعدة، مبـا يف ذلـك الـتعاون الـدويل، من أجل مجع               -٣١
اإلحصـاءات واملعـلومات الالزمـة لوضـع اسـتراتيجيات فعالـة ملواجهـة املشـاكل مـثل الـبطالة، والفقـر، واإلسكان،              

 .وإخالء املساكن باإلكراه

رف على التصدي ملشكلة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية كمسألة ذات وحتـث اللجـنة بشـدة الدولة الط     -٣٢
وتشجع اللجنة احلكومة على التماس . أولويـة بغيـة الـتحرك بنشـاط حنـو القضـاء ائيـاً على هذه املمارسة يف البلد           

 .املساعدة الفنية من منظمة الصحة العاملية يف هذا الشأن

النظر يف أحكام قانون اخلُلع اجلديد بغية إلغاء مجيع األحكام اليت تنطوي وتوصي اللجنة بأن تعيد احلكومة  -٣٣
وتوصي اللجنة أيضاً بتعديل قانون اجلنسية الذي مييز األطفال الذين يولدون . على متييز ضد املرأة واليت تسيء إليها

 .ملصريات متزوجات بغري مصريني

 من العهد وبناء على دستور مصر ٨اماا مبوجب املادة    وتطـلب اللجـنة إىل الدولة الطرف، بناء على التز          -٣٤
 . أو إلغائه١٥٣اللذين يؤكدان حق املوطنني يف تشكيل مجعيام، بالعمل على تعديل القانون رقم 

ويف هذا . وينـبغي أن تعـزز الدولـة الطـرف االسـتراتيجيات والـربامج الـيت ترمي إىل مكافحة العنف املرتيل              -٣٥
 الدولة الطرف على جترمي االغتصاب يف إطار الزوجية وكذلك على مكافحة هذه املشكلة عن  الصدد، حتث اللجنة

 .طريق محالت اإلعالم والربامج التعليمية

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات لتوفري قوانني أشد صرامة للعمل من أجل محاية األطفال       -٣٦
 .اذ تدابري فورية جتاه القضاء على العمل غري املشروع لألطفالمن األوضاع التعسفية للعمل وكذلك على اخت

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وخطة عمل ملواجهة النقص احلاد يف املساكن وعلى               -٣٧
ويف هذا الصدد، . بـناء أو توفري وحدات سكنية منخفضة اإلجيار، خاصة للمجموعات الضعيفة واملنخفضة الدخل  

 بشأن احلق يف ٤ من العهد وتشري إىل تعليقيها العامني رقم ١١ر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماا مبوجب املادة تذكِّ
 . بشأن حاالت إخالء املساكن باإلكراه الصادرين لتوجيه السياسات احلكومية لإلسكان٧السكن املالئم ورقم 

 قوانينها وسياساا وممارساا املتعلقة بفريوس      وحتـث احلكومـة الدولة الطرف على ضمان عدم التمييز يف           -٣٨
اإليدز وكذلك على ضمان اتفاقها اتفاقاً كامالً مع املبادئ التوجيهية املعتمدة يف التشاور    /نقـص املـناعة املكتسـب     

 .١٩٩٦اإليدز وحقوق اإلنسان املعقود يف عام /الدويل الثاين املعين بفريوس نقص املناعة املكتسب
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لجـنة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم املـزيد مـن املعلومات يف تقريرها الدوري الثاين عن املصابني                     وتـرجو ال   -٣٩
مبـرض عقـلي، مبا يف ذلك عن عدد املودعني منهم باملستشفيات، واملرافق املتاحة هلم، والضمانات القانونية حلماية            

 .املرضى من التعسف واإلمهال

 تدابري ملواجهة العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعترب    وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ      -٤٠
أســباباً جذريــة ملشــكلة عــدم املســاواة يف الوصــول إىل التعلــيم، وارتفــاع معــدالت االنقطــاع عــن الدراســة للبــنني،  

سائل يف التقرير   وترجو اللجنة االهتمام بوجه خاص ذه امل      . وارتفـاع معـدالت األميـة بني البالغني، خاصة النساء         
 .املقبل

وتطـلب اللجنة إىل حكومة مصر أن حتترم احلرية الواجبة لألنشطة الترفيهية، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم،             -٤١
 .من العهد) ٣(١٥طبقاً ملا ورد يف املادة 

الة وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستوفاة، مبا يف ذلك إحصاءات، عن البطالة، وح     -٤٢
املرأة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، والفقر، واإلسكان، واألشخاص الذين ال سكن هلم يف التقرير 

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠الدوري الثاين الذي ينبغي تقدميه يف موعد غايته 

 .ق ممكن بني مواطنيهاوترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على أوسع نطا -٤٣

 ـ ـ ـ ـ ـ

 

 


